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Формулар за доставување коментари и сугестии  

 „РАЗВОЈ НА ЕНОГАСТРОНОМСКИОТ ТУРИЗАМ –  ВКУСИ ЈА МАКЕДОНИЈА“  

Друштвото за храна, кетеринг и туризам ТИКВЕШ – ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ 
КАВАДАРЦИ во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ 
поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светската Банка и спроведуван од 
Кабинетот за Заменик Претседателот на Владата задолжен за Економски Прашања, 
проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во 
дестинациите“, изготви и поднесе предлог-проект „РАЗВОЈ НА ЕНОГАСТРОНОМСКИОТ 
ТУРИЗАМ –  ВКУСИ ЈА МАКЕДОНИЈА“ за добивање грант за финансирање на проектот. 
Главната цел на проектот е зајакнување на развојот на еногастрономскиот туризам во 
општините Демир Капија, Кавадарци и Неготино преку реконструкција на постојната 
винска продавница со анекс, реконструкција со унапредување на постојните капацитети 
за сместување и дегустација на вино во Лепово, инсталирање и адаптација на старите 
буриња за вино за сместување во Барово и дополнителни велосипедски тури за 
доживувањето на клиентите, како и активности за комуникација/маркетинг за проектот.  

 

Како дел од предлог-проектот, ТИКВЕШ ВИНСКИ ТУРИЗАМ подготви Список за 
проверка на Планот за управување со животната средина и општествено управување 
за проектот „РАЗВОЈ НА ЕНОГАСТРОНОМСКИОТ ТУРИЗАМ –  ВКУСИ ЈА МАКЕДОНИЈА“ 
со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз 
животната средина од проектните активности за реконструкција, инсталација и 
адаптација во рамките на споменатите потпроектни активности. Планот содржи и мерки 
за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од 
реализацијата на предвидените проектни активности.  

 

Електронската верзија на Планот за управување со животната средина и општествено 
управување е достапна на: 

Единица за спроведување на проектот www.lrcp.mk 
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Македонија: 

www.tourismmacedonia.gov.mk  

Печатената верзија од Планот за управување со животната средина и општествено 
управување е достапна на следните локации: 

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП) 
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) 
Адреса:  Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје 
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски     
E-пошта: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 

 

http://www.lrcp.mk/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
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2. Друштвото за храна, кетеринг и туризам ТИКВЕШ – ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ 
Кавадарци  
Адреса: ул. Индустриска бр. 2, 1432 Кавадарци  

      Телефон: 00389 (0)75 493 637 и 00389 (0)71 399 039 
      Одговорно лице: Тихомир Касапинов и Елена Младеновска Јеленковиќ 
       Е-пошта: tihomir.kasapinov@tikves.com.mk, elena.mladenovska@tikves.com.mk 
 

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на 
предложените мерки од Списокот за проверка на Планот за управување со животната 
средина и општествено управување доставете го до назначените одговорни лица од 
оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Списокот за проверка на 
Планот за управување со животната средина и општествено управување 

(датум на објава:____________).  

Ве молиме Вашите коментари за Списокот за проверка на Планот за управување 
со животната средина и општествено управување за проектот „РАЗВОЈ НА 
ЕНОГАСТРОНОМСКИОТ ТУРИЗАМ –  ВКУСИ ЈА МАКЕДОНИЈА“ да ги доставите на 
наведените адреси за е-пошта или во канцелариите на Друштвото за храна, кетеринг 
и туризам ТИКВЕШ – ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ и/или во Единицата за спроведување 
на проектот. 

Однапред Ви благодариме 

 
 
Референтен број: ______________________________ 
(се пополнува од страна на проектот) 
 

Име и презиме* 
 

 

Информации за 
контакт* 
 
 

Е-пошта: 
 
______________________________ 
 
Телефон: 
 
______________________________ 
 

Коментар: 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tihomir.kasapinov@tikves.com.mk
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Потпис 
 

 
______________________ 

Дата 
 
 
____________________ 

* Информациите во ова поле се опционални 

 


